
 9ی کوییز شمارهپاسخ  

 زبان

 فریداستاد     

 بخش اول: گرامر

  4 ي گزينه پاسخ -1

 ملهج اين بهاي هديگ اطالعات صرفا جمله يبقیه و هنداراي هديگ چیز به نیاز جمله و ندشد آورده( فعل و نهاد) جمله ارکان پس ،هکامل جمله اول قسمت
 يگزينه. دهمی توضیح را انگلستان در ناپلئون موقعیت as a dethroned exile و ،هکنمی وصل هم به را جمله اين قسمت دو but only کنه.اضافه م

 ،است جمله در but also يا but نیازمند not only دو ي گزينه. هندار کاربردي تنهايی به جمله اين در ،"جز به" معنی به يا ،"اما" معنی به "but " يک
 با اينجا و ،هبپرداز نهاد مورد در توضیح به ،but بدون هم آن نهاد، و کاما از پیش بايستی دارing ساختار داشتن با هم سه يگزينه. شهمی حذف پس

 مورد هم  as دبیا but only اگر که گفتشه می eventually ي واژه به توجه با ضمن در. هباش صحیح پاسخ تونهنمیهم  خالی جاي جايگاه به توجه
 . هنیاز
 . شده عزل تبعیدي يک عنوان به فقط اما آمد انگلستان به سرانجام سوم ناپلئون* 
  4 ي گزينه پاسخ -2

 تناسب به ،(با حرف اضافه thoseيا  thatبهتر بگم يا ) those of يا that of از بايستی کنیممی مقايسه ديگر چیز از جزئی با را چیز يک از جزئی وقتی
 در ؛هبیشتر ايران "جمعیت" از هند "جمعیت" بگیم بايستی بلکه ،هبیشتر ايران از هند جمعیت یمبگ تونیمنمی مثال. کنیم استفاده آن، بودن جمع يا مفرد
 . شهمی استفاده those of يا that of از معموال نظر مورد يواژه تکرار از اجتناب براي انگلیسی زبان

 . اندبوده امروزي مرکزي گرمايش هاي سیستم شبیه بسیار که کردندمی استفاده اي مرکزي گرمايش هاي سیستم از ها رومی*  
 4 ي گزينه پاسخ -3
 هاي بارزو تفاوت تضاد بیان براي whereas که چرا کنیم،می انتخاب ور چهار يگزينه ،هپردازمی rug و carpet بین تفاوت بیان به جمله که نجااو از

 بشه.( استفاده هاي بارزتفاوت و تضاد بیان برايتونه می و داره ور داستان همین نیز while: نکته. )شهمی استفاده
 خشیب فقط که دارد چیزي به اشاره قالیچه که حالی در پوشاند، می را ديگر ديوار تا ديواري از که دارد اتاق کف پوشش از نوعی به اشاره فرش امروزه* 
 .پوشاند می را اتاق کف از

 دوم: واژهبخش 

  3 ي گزينه پاسخ -4

 .است بشر توسط ارزشمند منبع اين ي احمقانه گرفتن ناديده مستقیم ي نتیجه استوايی هاي جنگل رفتن بین از 
 مزاحم( 4 احمقانه( 3 امن نا متزلزل،( 2 واگیردار/ پراکنده و منظم نا( 1

  3 ي گزينه پاسخ -5
 . کنندمی مجاب دولتی هايمشیخط يزمینه در فراگیر و جامع اصالحاتی يارائه با را دهندگانراي معموال سیاستمداران

 دهندمی دست از ،شوندمی جريمه( 4 کنندمی مجاب( 3 زنندمی گول( 2 کنندمی جلب( 1
 


